
Umowa nr ięh\f^ om 

zawarta w dniu 30.12.2013 r. pomiędzy: 

Gminą Nysa, ul. Kolejowa 12,48-300 Nysa, reprezentowaną przez: Jolantę Barską - Burmistrza 

zwaną dalej Zamaw iającym, a 

Deloitte Legał, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Al. Jana Pawła I I 19, 
00-854 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy pod numerem 0000293620, nr identyfikacyjny NIP 70I0I04070, 
reprezentowaną przez: Tomasz Malcher - Pełnomocnika 

zwaną dalej Wykonawcą 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. Ib w związku z art. 66 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi prawniczej 
polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w 
postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim 
postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie /.astępstwa procesowego związanego z 
powyższymi postępowaniami. Szczegółowy wykaz spraw, w których Wykonawca ma świadczyć usługi 
określone w zdaniu poprzedzającym zawarty jest w załączniku nr 1 do Umowy. 

Usługi, o których mowa w ustępie 1, mogą dotyczyć również jednostek sektora finansów publicznych w 
strukturze organizacyjnej Zamawiającego. 

3. Okres realizacji przedmiotu Umowy ustala się na czas od zawarcia Umowy do zakończenia postępowań 
związanych z przedmiotem Umowy, jednak nie dłużej niż do końca 2015 roku. 

I . Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający 
zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą. Wykonawca upoważniony jest do korzystania z 
informacji lub danych dostarczonych przez Zamawiającego lub przez osoby wskazane przez 
Zamawiającego bez dokonywania ich weryfikacji. 

Wykonawca, mimo posiadanych pełnomocnictw, może podejmować działania rodzące skutki prawne 
w iążące dla Zamawiającego jedynie za zgodą Zamawiającego. 

§ 1 

Przedmiot i czas trwania Umowy 

§ 2 

Zakres i termin wykonania prac 



umożliwiającym ich złożenie nie później niż w ciągu około 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, z zastrzeżeniem, żc zakres prac oraz stopień złożoności optymalizowanych zagadnień umożliwi 
złożenie vvvv. wniosków w powyższym terminie i przy założeniu właściwego współdziałania ze strony 
Zamawiającego, chtba że Stnnn u/godnią, iż złożenie stosownych wniosków zasadne będzie w 
terminie późniejszym. 

§ 3 

Gwarancja należytego wykonania usług 

Jeżeli odzyskany przez Zamawiającego YAT wynikający bezpośrednio z przedmiotu Umowy zostanie 
w przyszłości zakwestionowany przez organy podatkowe. Wykonawca zobowiązany będzie do 
świadczenia usług ziistęp.stwa procesowego na rzecz Zamaw iającego w stosownych postępowaniach, o 
ile dotyczą okresu wskazanego w panigrafle 4 ustęp .3 Umowy (Gwarancja Wykonawcy). Usługi 
Wykonawcy w tym zakresie będą objęte wy nagrodzeniem określonym w paragrafie 4 ustęp 1 Umowy. 
Gwarancja Wykonawcy obowiązuje pod warunkiem wysti\pienia przez Zamawiającego o uzyskanie 
rekomendowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków o interpretację prawa podatkowego oraz 
niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zakwestionowaniu odzyskanego YAT, a także 
umożliwienia Wykonawcy uczestnictwa w pełnej procedurze odwoławczej, to jest do wydania 
prawomocnego wyroku sądu administracyjnego, w wyniku którego Zamawiający zobowiązany będzie 
do zwrotu odzyskanego YAT. 

§ 4 

Wynagrodzenie ffykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 30% (.słownie: trzydzieści procent) zmniejszenia Y A T należnego 
lub zwiększenia Y A f naliczonego faktycznie odzyskanego przez Zamawiającego w wyniku 
wykonywania Umowy (Wynagrodzenie za Sukces). Wynagrodzenie za Sukces będzie należne 
Wykonawcy wyłącznie po faktycznym zwrocie podatku na rachunek bankowy Zamawiającego, po 
zadeklarowaniu Y A T należnego lub YAT naliczonego w odpowiedniej bieżącej deklaracji podatkowej 
bądź na skutek jakiejkolwiek innej, efektywnej formy odzyskania YAT przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca otrzMiia również wynagrodzenie w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych 
(Wynagrodzenie Zryczałtowane). Wynagrodzenie Zryczahowane będzie zafakturowane wraz z 
wystawieniem pierwszej faktury YAT dotyczącej Wynagrodzenia za Sukces. 

3. Podstawą do wyliczenia Wy nagrodzenia za Sukces, o który m mowa w ustępie 1, będzie: 
a) Y.AT należny, który zgodnie z przepisami podlega wykazaniu w przeszłych okresach rozliczeniowych, 

które są możliwe do skorygowania oraz w okresach rozliczeniowych do roku 2015 włącznie, 
b) YAT naliczony z faktur, które zostały wystawione na Zamawiającego w przeszłych okresach 

rozliczeniowych, które są możliwe do skorygowania oraz ŵ  okresach rozliczeniowych do roku 2015 
włącznie. 

4. W przypadku zasądzenia na rzecz /.amawiąjąccgo kosztów zastępstwa procesowego w związku z 
realizacją przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy obejmie też te koszty brutto. Ta część 
wy nagrodzenia zostanie zafakturowana po otrzymaniu przez Zamawiającego powyższych kosztów. 

5. Jeżeli w związku z tuczącym się po.stępowaniem Zamawiający otrzyma odsetki z tytułu nienależnie 
zapłaconej zaleglo.ści poilatkowej lub oprocentowanie midplaty, wynagrodzenie Wykonawcy będzie 
obejmowało także 50% (słownie [liccdziesiąt pioceiii) otrzymanych odsetek lub 50% (słownie 
pięćdziesiąt procent) otrzymanego o|ti-ocenlowania nadpłaty briilto. Ta część wynagrodzenia zostanie 
zafakturowana po otrzymaniu przez Zamawiającego powyż.szych kwot. 
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6. Zamawiający jest zobowiązany do nie/.wiocz.nego (nie później niż do koińca miesiąca, w któiym doszło 
do zwiększenia V A T naliczonego iiib zmniejszenia kwoty VA I należnego) infoimowania Wykonawcy 
o zaistnieniu przesłanek do zafaktuiowaiiia Wynagrodzenia za Sukces oraz innych należności, o których 
mowa w Umowie. Wykonawca ma prawo weryllkacji informacji dotyczących obliczania 
Wynagrodzenia za Sukces i inny ch należności. 

7. Ewentualne zaległości podatkowe Zamawiającego, odsetki od tych zaległości, jak również inne 
zmniejszenia kwoty odzyskanego VA1 nie zmniejszają podstawy obliczania Wynagrodzenia za Sukces, 
chyba że powstały w wyniku zastosowania się do rekomendacji Wykonawcy i za zgodą Wykonawcy. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie powiększone o podatek YAT, naliczany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9. Faktury Wykonawcy są płatne przez Zamaw iającego w terminie 14 dni od daty dokonania niezbędnych 
zmian w zakresie ujęcia wynagrodzenia Wykonawcy w wydatkach budżetowych Zamawiającego, 
jednakże nie później niż w terminie 45 dni od daty otrzymania faktury Y.AT. 

10. W przypadku potsstania po stronie Zamawiającego obowiązku zwrotu odzyskanego YAT uzyskanego 
na skutek działań Wykonawcy w ramach Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zvvrotu 
odpowiedniej części Wynagrodzenia za Sukces. Zwrot Wynagrodzenia za Sukces dokonany będzie 
wyłącznie pod warunkiem uprzedniego skorzystania z pełnej Gwarancji Wykonawcy. 

§ 5 

Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności odnośnie usług świadczonych na rzecz 
Zamawiającego, w zakresie w jakim nie są one jawne, chyba że odrębne przepisy będą go 
zobowiązywać do ujawnienia określonych informacji. Wykonawca może przekazywać uzyskane 
informacje swoim pracow nikom oraz osobom działającym na jego zlecenie w zakresie potrzebnym do 
realizacji Umowy , jak również podmiotom należącym do grupy Wykonawcy dla potrzeb określonych 
procedurami wewnętrziiytni Wykonawcy, Przekazywanie i przechowywanie poufnych informacji i 
dokumentów może następować za pomocą infrastruktury teleinformatycznej Wykonawcy. Wykonawca 
może posługiwać się nazwą Zamawiającego i powoływać się na fakt współpracy z Zamawiającym, 
może przedstawiać ogólny opis św iadc/onych usług oraz wykorzystywać wybrane informacje odnośnie 
efektów współpracy z Zamawiającym dla celów marketingowych lub celem przedstawienia swojego 
doświadczenia, jak również w wewnętrzny ch systemach i zbiorach danych. 

2. Informacje dotyczące realizacji przedmiotu Umowy (w tym czynności podejmowane w ramach 
zastępstwa procesowego i doradzt\sa w zakresie zastępstwa procesowego) stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności odnośnie 
świadczonych na jego rzecz usług, a w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać stronom trzecim 
tajemnicy przedsiębior.stwa Wykonawcy bez wcześiiiej.szej zgody Wykonawcy, chyba że odrębne 
przepisy będą zobowiązywać go do ujawnienia określonych informacji. W szczególności. Zamawiający 
zobowiązany jest do nieinformowania o obszarach optymalizacji i wdrażanych rozwiązaniach, 
przygotowanych i uzyskanych podczas prac dokumentach związanych z realizacją Umowy (w 
szczególności: wnioskach o interpretacje przepisów prawa podatkowego, uzasadnieniach przyczyn 
korekt deklaracji YAT. wnioskach o nadpłatę, interpretacjach przepisów prawa podatkowego, 
protokołach kontroli, decyzjach, wyrokach sądów wraz z uzasadnieniami). Zamawiający przyjmuje do 
wiadomości i akceptuje, iż ujawnienie taiemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy stronom trzecim może 
narazić Wy konawcę na szkodę, ńrzeka/y v\anie i pr/cchiwsy wanie poufnych informacji i dokumentów-
możc następov\ae za |>oiiU)cą inlnisiiuklury iciciniornuuyc/nci Zamawiającego. 

3. Zamawiający może udzielić Wykonawcy pisemnych referencji oraz może udzielać stronom trzecim 
informacji o swojej subiektywnej ocenie sposobu świadczenia usług przez Wykonawcę oraz o efektach 



współpracy z WykiMiawcą. jednakże be/ ud/ielania intbrniacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 

§ 6 

Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy i odpowiedzialność Komplementariuszy 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie usługi świadczone 
na mocy Umowy, w tym za działania i zaniechania osób. którymi Wykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu szkód 
pow.stałych z przyczyn innych niż wina umyślna, również za działania osób, którymi Wykonawca 
posługuje się przy wykonywaniu Ihnowy. ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty 
Zamawiającego, nie więcej jednak niż do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu 
realizacji tej części usług, w związku / którymi powstała s/koda. W przypadku, gdy zgodnie z Umową 
nie powstanie obow iązek zapłaty wynagrodzenia, odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do 
kwoty pięćdziesięciokrolności Wynagrodzenia Zryczałtowanego. 

2. Zamawiający przyjmuje do w iadomości i akceptuje, że Komplementariusze Wykonawcy pozostają w 
związkach małżeńskich, w których panuje ustną rozdzielności majątkowej. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Każda Strona może z ważnych powodów rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu 
wypowiedzenia poprzez dostarczenie drugiej Stronie wypowiedzenia. W przypadku powzięcia przez 
Stronę woli rozwiązania Umowy winna ona o tym zawiadomić drugą Stronę z. oznaczeniem 
odpowiedniego terminu do usunięcia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie Umowy. Złożenie 
odpowiedniego ośw iadczenia o rozw iązaniu Umowy jest możliwe, gdy w wyznaczonym terminie taka 
przyczyna nie ustanie lub nie zaistnieją przesłanki prowadzące do jej rychłego usunięcia. 

2. Odpowiednie postanowienia Umowy / uwagi na swój charakter zachowują moc także po wygaśnięciu 
bądź rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od l.lmowy przez którąkolwiek ze Stron, w szczególności: 
Gwarancja Wykonawcy {paragraf 3). zwrot wynagrodzenia (paragraf 4 ustęp 10), poufność i tajemnica 
przedsiębiorstwa (paragraf .5). ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 6). 

3. W przypadkacli przewidzian>ch prawem. Umowa może być zmieniona wyłącznie na piśmie (forma 
pisemna pod rygorem nieważności). Ponadto Stroin przewidują, iż czas trwania Umowy może zostać 
przedłużony do momentu /.akońc/enia postępowań i innych działań związanych z przedmiotem 
Umowy. 

4. Sądein miejscowo wlaściwMii dla sporów mogących wyniknąć w przyszłości będzie wyłącznie sąd 
powszechny z siedzibą na terytorium Polski, w łaściwy dla siedziby Zamawiającego, 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzeniplarzach. pojednym dla każdej ze Stron. 

W imieniu Z a m a w i a j ą c e g o 

B U R- M 1 S T . 'R Z 

Jolanta. Barska 

W iinicniu Wykonawcy 
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Załącznik ur 1 

Szczegółołvy wykaz spraw, w zakresie których Wykonawca będzie świadczyć usługi zastępstwa 
procesowego, określone w Umowie z dnia 

Przedmiotem świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego będzie zastępstwo 

procesowe oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach i innych 

czynnościach procesowycli dotyczących: 

1. YAT naliczonego od \vydatkóvv zw iązanych ze świetlicami vviejskimi; 

2. YAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizac>jnej; 

3. YAT naliczonego od wydatków zw iązans ch z uzbrojeniem terenów przemysłowych; 

4. YA T naliczonego od wydatków związanych z związanych z lokałaitii uż\'tkow\'mi; 

5. Odliczenia części YAT naliczonego od wydatków administracyjnych Gminy przy zastosowaniu 
współczynnika sprzedaży, 

W imieniu Zamawłającego W imieniu Wykonawcy 

-Jotsatw-Barska-
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